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CURTEA DE APEL-TIMI OARA 

SECTIA CONTENCIOS ADMlNlSTRATIV  

DOSAR XXX/2012-18.01.2013   

DECIZIA CIVIL NR. xxx

 

EDIN A PUBLIC DIN 20.06.2013 
PRE EDINTE : XXX  
JUDEC TOR : XXX

 

JUDEC TOR : XXX

 

GREFIER: XXX  

S-a luat în examinare recursul formulat de reclamanta recurent XXX, împotriva 
sentin ei civile nr. XXX/18.10.2012, pronun at de Tribunalul Arad în dosar nr. XXX/108/2012, 
în contradictoriu cu pârâta intimat Direc ia

 

General a Finan elor Publice Arad, având ca 
obiect contestatie act administrativ fiscal. 

La apelul nominal f cut în edin public , se constat lipsa p r ilor.

 

Procedura este legal îndeplinit .

 

S-a f cut referatul cauzei de c tre grefierul de edin , dup care, se constat depus 
la dosar prin registratura instan ei la data de 19.06.2013 din partea reclamantului recurent, tax 
judiciar de timbru în cuantum de 20 lei i timbru judiciar de 0,30 lei.

 

Instan a, analizând actele i lucr rile dosarului, v zând c s-a solicitat judecarea 
în lips , constat încheiat cercetarea judec toreasc i re ine cauza în pronun are.

 

C U R T E A 

în deliberare, constat urm toarele:

 

Prin sentin a civil nr. xxx din data de 18 octombrie 2012, Tribunalul Arad a 
respins contesta ia formulat de reclamanta XXX în contradictoriu cu pârâta Direc ia 
General a Finan elor Publice Arad, având ca obiect anularea Deciziei nr. 
XXX/27.04.2012 emis de pârât , prin care s-a respins contesta ia reclamantei 
împotriva deciziei de impunere anual pentru venituri realizate pe anul 2000, purtând 
num rul de înregistrare XXX din 07.08.2000 i a actelor administrativ fiscale întocmite 
ulterior emiterii acestor decizii cât i a notei de constatare încheiate la 11.12.2001-
supliment la procesul verbal de control încheiat la data de 03.07.2001. 

Pentru a hot rî astfel,

 

tribunalul a re inut urm toarele: Decizia de impunere 
anual nr. XXX0/07.08.2001, a fost înmânat fiului reclamantei care locuie te 
împreun cu aceasta în localitatea XXX, jud. Arad. Potrivit art. 4 din OUG 13/2001 
Contesta ia se depune, sub sanc iunea dec derii, în termen de 15 zile de la 

comunicarea actului atacat, la organul emitent al acestuia." 
Comunicarea deciziei contestate s-a efectuat prin înmânarea acestuia unuia dintre 

membrii familiei reclamantei care locuiau cu reclamanta, XXX, acesta semnând de primire, la 
data de 10.12.2001. înmânarea deciziei 
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unuia dintre membrii familiei reclamantei, constituie un mod legal de comunicare, 

potrivit art. 92 Cod procedur civil .

  
_  

Mai mult. s-a re inut c reclamanta prin exercitarea contesta iei împotriva procesului verbal 
de sechestru, în anul 2008, în dosarul nr. xxx/2008 al Judec toriei Arad, solu ionat prin sentin a 
civil nr. xxx/2008 a Judec toriei Arad, definitiv prin respingerea recursului prin decizia civil nr.

 
XXX/29.01.2009 a Tribunalului Arad, decizie împotriva c reia a exercitat

 
i calea de atac a revizuirii 

în anul 2009, prin depunerea întâmpin rii în

 
dosarul nr.XXX/2011 al Judec toriei Arad,

 
în care 

invoca reaua credin a pârâtei care putea s înfiin eze poprirea asupra veniturilor sale sau o alt 
modalitate de executare silit înc de la înfiin area sechestrului în anul 2008 sau de la emiterea 
titlurilor executorii", dovede te c acea cuno tin de titlurile executorii emise de AFP Arad 
împotriva sa, i c acestea i-au fost comunicate. 

Instan a a re inut c ordonan a procurorului de la comunicarea c reia sus ine reclamanta c 
ar curge un alt termen de 30 de zile, prev zut de art. 207 din OG 92/2003, a fost comunicat tot lui 
XXX i nu reclamantei, aceasta neavând vreo calitate în dosarul de urm rire penal , la data de 
16.12.2011, la cererea lui XXX, astfel c nu poate fi considerat ca termen de la care reclamanta a 
luat cuno tin de existen a primului titlu executor emis pe numele s u i de la care ar curge 
termenul de depunere a contesta iei împotriva deciziei de impunere emis în anul 2001 i 
comunicat în acela i an prin XXX. 

Cât prive te Nota de constatare-supliment al procesului verbal de control încheiat la data de 
03.07.2001, s-a re inut c acesta a fost comunicat reprezentantului legal al XXX care a fost 
controlat , XXX, i nu a fost contestat la organul fiscal, de i DGFP Arad a solicitat reclamantei s 
indice ce anume contest , aceasta indicând doar Decizia de impunere anual nr. XXX/ 
07.08.2001. S-a mai observat c nici actele administrativ fiscale întocmite ulterior acestei decizii 
nu au fost contestate de reclamant în procedura administrativ i nu au racul obiectul analizei 
Deciziei nr. XXX/27.04.2012 a DGFP Arad. 

A a fiind, constatând c în mod legal prin decizia nr. XXX/27.04.2012 a DGFP Arad s-a 
respins contesta ia reclamantei împotriva Deciziei de impunere anual nr. XXX0/07.08.2001 AFP 
Arad, ca nedepus în termen, c celelalte acte administrativ fiscale, ulterioare i neprecizate de 
reclamant ca i Nota de constatare

 

nu au fost contestate de petent la autoritatea fiscal 
competent , nef când obiectul Deciziei nr. XXX/27.04.2012, instan a de fond a respinge ca 
neîntemeiat contesta ia formulat în cauz .

 

împotriva acestei sentin e a declarat recurs în termen legal reclamanta recurent XXX, 
solicitând admiterea recursului i modificarea în întregime a sentin ei recurate în sensul admiterii 
plângerii formulate împotriva deciziei nr. XXX/27.04.2012 emis de ANAF - Direc ia General a 
Finan elor Publice Arad, anularea deciziei i obligarea pârâtei s solu ioneze contesta ia pe fond, 
având în vedere c aceasta a fost respins ca nedepus în termenul legal.

 

Aceasta reitereaz argumentele expuse în cererea de chemare în judecat potrivit c rora 
decizia de impunere i nota de constatare, anex la procesul-verbal de control din 03.07.2001 nu i-
au fost comunicate, astfel încât contesta ia administrativ respins ca tardiv prin decizia nr. 
XXX/27.04.2012 a pârâtei a fost depus în termenul legal.

  

Analizând hot rârea recurat prin

 

prisma motivelor invocate, a probelor administrate i a 
dispozi iilor legala incidente inclusiv ari 304 ind. 1 C.p.civ., Curtea re ine urm toarele:

 

Contrar celor sus inute de reclamanta

 

recurent ,

 

în spe s-a f cut dovada comunic rii 
legale c tre aceasta

 

a deciziei de impunere împotriva c reia s-a prelevat contesta ia administrativ 
solu ionat de pârât prin

 

decizia nr. XXX/27.04.2012 Astfel cum cu temei a re inut i prima 
instan , decizia de impunere din 07.08.2001 i-a fost comunicat reclamantei la adresa de domiciliu 
prin po t , fiind înmânat fiului acesteia.

 

Or, potrivit art. 44 alin. 2 lit. c C.pr. fiscal , actul administrativ fiscal se comunic 
contribuabilului c ruia îi este destinat prin po t , la domiciliul fiscal, cu scrisoare recomandat

 

cu 
confirmare de primire. Mai mult, potrivit art. 2 alin. 3 C.pr. fiscal , prevederile normelor procedurale 
fiscale se completeaz cu cele ale Codului de pr. civil , în m sura în care acestea nu cuprind 
dispozi ii derogatorii. Rezult astfel c în mod legal decizia de impunere a fost comunicat 
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reclamantei prin înmânarea sa la domiciliul fiscal fiului s u, având în vedere disp. art. 92 alin. 3 
C.pr. civil , aplicabile în completarea celor din art. 2 alin. 3 C.pr. fiscal .

 
în mod corect deci prima instan a concluzionat c decizia de impunere a fost comunicat 

legal reclamantei în anul 2001, astfel încât contesta ia administrativ promovat în anul 2012 este 
tardiv . De asemenea, în mod corect a re inut instan a de fond c nu poate fi luat în considerare 
ca moment de pornire a termenului de contestare a deciziei de impunere data comunic rii 
ordonan ei procurorului de scoatere de sub urm rire penal a fostului so , de vreme ce reclamanta 
nu a fost urm rit penai, astfel încât comunicarea nu o viza, iar pe de

 
alt parte, acest eveniment 

nu poate fi asimilat nici unuia dintre cele indicate în art. 44 C.pr. fiscal , referitoare la modalit ile 
de comunicare a actului administrativ fiscal. 

în ce prive te nota de constatare încheiat la 11.12.2001, împotriva c reia reclamanta a 
promovat ac iunea de fa , instan a constat c aceasta nu poate fi calificat drept act administrativ 
fiscal, ci reprezint o simpl opera iune administrativ ce a precedat emiterea deciziei de impunere, 
aceasta din urm fiind actul administrativ fiscal prin care s-a instituit în sarcina sa debitul corelativ 
crean ei fiscale. C este a a, rezult din împrejurarea c în titulatura acesteia s- a consemnat c 
reprezint un supliment la procesul-verbal de control încheiat la 03.07.2001, în baza c ruia s-a 
emis decizia de impunere, rezultând astfel c aceste înscris încorporeaz doar constat ri de fapt 
efectuate în cadrul unei ac iuni de control fiscal, întemeiat pe prevederile art. 94, 97 C.pr. fiscal .

 

Astfel fiind, v zând i dispozi iile art. 205 i urm toarele C.pr. fiscal , instan a constat c 
doar împotriva actului administrativ fiscal ce constituie titlu de crean în spe poate fi promovat 
atât contesta ia administrativ , cât i ac iunea în contencios administrativ, prezumându-se c 
demersul întreprins de reclamant împotriva deciziei de impunere, în procedura prealabil sesiz rii 
instan ei vizeaz i opera iunile administrative ce au condus la emiterea acesteia, în al i termeni, 
este de prezumat c procedura prealabil realizat împotriva deciziei de impunere s-a îndreptat i 
împotriva notei de constatare în discu ie, soarta acesteia depinzând de solu ia dat asupra 
contesta iei la decizia de impunere.

 

în m sura în care aceasta din urm a fost promovat tardiv, în mod corect instan a de fond 
a concluzionat c nu este legal sesizat pentru a analiza pe fond legalitatea notei de constatare, 
fiind corect respins ca tardiv

 

contesta ia administrativ atât împotriva deciziei de impunere, cât i 
împotriva notei de constatare. 

Astfel fiind, se constat a fi nefundat recursul promovat, urmând ca acesta s fie respins, iar 
în baza art. 274 C.pr.civ., se va lua act de faptul c reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecat 
în calea de atac. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, DECIDE: 

Respinge recursul promovat de reclamanta recurent XXX, împotriva sentin ei civile nr. 
xxx/18.10.2012, pronun at de Tribunalul Arad în dosar nr. xxx/108/2012, în contradictoriu cu 
pârâta intimat Direc ia General a Finan elor Publice Arad.

 

F r

 

cheltuieli de judecat în prim instan i recurs. Irevocabil .

 

Pronun at în edin public azi, 20.06.2013.
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